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திகைக்கரத் தகயலர்கள் அகனலபைக்கும்
இயங்கக நிர்லாக சசகல உத்தசாகத்தர்களுக்கான லபைடாந்த இடாற்ம நகடபகமகள் - 2018
இ.நி.சச

1.

உத்திசாகத்தர்கரின்

இடாற்மங்கள்

கதாடர்பில்

2011.05.11

ஆம்

திகதி

CP/11/1090/523/087 ஆம் இயக்கங் ககாண்ட ற்பொம் 2014.04.23 ஆம் திகதி CP/14/0286/523/007
ஆம் இயக்கங் ககாண்ட அகச்சகலத் தீர்ானங்கரின் படி அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளலின்
அனுதி ற்பொம் அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளச் கசயாராின் 2016.06.22, 2016.06.24,2017.06.29,
ற்பொம் 2017.07.03 ஆந் திகதி PSC/ET/4/3/1-Sub ஆம் இயக்கம் ககாண்ட கடிதங்கரில் ற்படுத்தி
திபைத்தங்கரின் அடிப்பகடில் இ.நி.சச. உத்திசாகத்தர்களுக்கான இந்த இடாற்மச் கசகயாளங்கு
நகடபகமப்படுத்தப்படவுள்ரது.
(அ) லபைடாந்த இடாற்மக் குளலின் பயம்
இடாற்மத்கத

திர்பார்க்கும்

உத்திசாகத்தர்கரின்

சகாாிக்ககககர

நிகமசலற்பொலதற்காக

லபைடாந்த இடாற்மச் சகபகள் நடாத்தப்படுகின்மன. அது தலி, லசனும் எபை உத்திசாகத்தாின்
நிாான எபை சகாாிக்ககக நிகமசலற்பொலதற்கான லாய்ப்கபப் கபற்பொக்ககாள்லதற்காகவும்
அகச்சுக்கரின் கசயாரர்கள் நிர்லாகம் சம்பந்தப்பட்ட லிடங்களுக்காகச் கசய்கின்ம சிபாாிசுககர
நகடபகமப்படுத்துலதற்காகவும் சசகல நிகயகான்மில் / எபை பிசதசத்தில் உாி சசகலக்
காயத்கதப் பூர்த்திகசய்துள்ர எபை உத்திசாகத்தக ற்கமாபை சசகல நிகயத்திற்கு இடாற்மம்
கசய்லதற்காகவும் இடாற்மச் சகபகள் தீர்ானங்ககர டுக்க படிபெம். இந்த இடாற்மங்கள்
லபைடத்தின் பதயாலது சலகய நாரில் இபைந்து நகடபகமக்கு லபைம்.
2.

லபைடாந்த இடாற்மத்திற்குட்படும் உத்திசாகத்தர்கள்
2.1

தற்சபாது

சசகலிலுள்ர

இயங்கக

நிர்லாக

சசகலின்

தம்

I/

II/

III

க்

சசர்ந்த

உத்திசாகத்தர்கரில்,
2.1.1 (அ) ககாளம்பு ாலட்டம் தலிர்ந்த சதனுகாபை ாலட்டத்தினுள் அகந்துள்ர ாசதனும்
அல்யது அகச்சு/ திகைக்கரம் என்மில், ாலட்ட கசயகம் என்மில், ாகாை சகப
என்மில் அதிகபட்சாக பன்னிண்டு லபைட (12) சசகலக் காயத்கதப் பூர்த்தி கசய்துள்ர
அலுலயர்கள்.
(ஆ) பிசதச நிர்லாகத்தில் எபை பிசதச கசயகப் பிாிலில் உச்ச சசகலக் காயம் ஆபொ (06)
லபைடங்ககர பூைப்படுத்தி அலுலயர்கள். இங்கு ககாளம்பு ாலட்டம் உட்பட தாபனம்/
சசகல/ ாலட்டச் கசயக நிகயம் என்மில் ஆற்மிிபைக்க சலண்டி அதிகபட்ச சசகலக்
காயம் ஆபொ லபைடங்கராகும். (ாகாை சகப என்மிலுள்ர நிபொலனம் என்பொ ன்பதன் பயம்
கபைதுலது ாகதனில் எபை ாகாை கசயகம், ாகாை அகச்சு, ாகாைத் திகைக்கரம்
அல்யது உள்ளூாட்சி நிபொலனம் ன்பதாகும்)

(இ) னினும் ாலட்டச் கசயாராின் இைக்கம் ற்பொம் சசகலத் சதகலப்பாடுககரக்
கபைத்திற்ககாண்டு எபை ாலட்ட கசயகத்தின் கீழ்க் ககாள்ரப்படும் அலுலயர்கள் 12 லபைட
சசகலக் காயத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அசத ாலட்டத்தில் நிபொத்தி கலப்பதற்கு கலனத்திற்
ககாள்ரப்படும். இந் சநாக்கத்திற்காக 12 லபைடத்திற்கு சற்பட்ட சசகலக்காயத்கதக்
ககாண்ட அலுலயர்கரின் லிபங்கள் குமிப்பிடப்படும் ாதிாி இய. 03 இல் ாலட்டச்
கசயாரானலர்

தனது

பாிந்துகிகன

தனிப்பட்ட

ாீதிில் கசய்தல்

சலண்டும்.

அவ்லாபொ குமிப்பிடப்படாத உத்திசாகத்தர்கள் கதாடர்பான இடாற்மங்கள், இடாற்மக்
கட்டகரகள்

கலரிிடப்பட்டதன்

பின்

கசய்ப்படும்

சலண்டுசகாள்கள்

கபைத்தில்

ககாள்ரப்பட ாட்டாது. சற்குமிப்பிடப்பட்ட எவ்சலார் அலுலயர்கள் கதாடர்பாகவும்
உாித்துகட

குமிப்பிடத்தக்க

காைங்கள்

துகலன

அசாங்க

சசகலகள்

ஆகைக்குளலிடம் அமிக்கக சர்ப்பித்தல் சலண்டும்.
சற்குமிப்பிட்ட லககில் ாலட்டத்திற்கு கலரிச இடாற்மம் கபற்ம அலுலயகாபைலர்
ீண்டும்

அம்ாலட்டத்திற்சக

இடாற்மம்

சகாபைலதற்கு

லிண்ைப்பிக்க

படிபொக

இபைப்பது ந்து (05) லபைடங்கரின் பின்னாகும்.
2.1.2 லிபைப்புக்குாி சசகல நிகயகான்மில் இயக்கம் 2.2 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர நிகய
லககப்படுத்தலின்

கீழ்

காட்டப்பட்டுள்ர

சசகலக்

காயத்கதப்

பூர்த்தி

கசய்துள்ர

உத்திசாகத்தர்கள்.
“இதற்கு பன்னர் நியலி லபைடாந்த இடாற்ம நகடபகமின் கீழ் லிபைப்பத்திற்குாி
சசகல நிகயங்களுக்கு இடாற்மம் கபற்பொள்ர அலுலயர்கள் அந் நகடபகமின் கீழ்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாபொ உாி சசகல நிகயங்கரில் பைிாற்பொலாதற்கு படிபொன
உச்ச சசகலக் காயத்திகனப் பூைப்படுத்திதன் பின்னர் லபைடாந்த இடாற்மத்திற்காக
கட்டுப்படுலார்கள்.”
2.1.3 இயங்கக நிர்லாக சசகலில் தம் I இற்கு தற்சபாது உர்வுகபற்பொள்ர சபாதிலும்
இயங்கக நிர்லாக சசகலில் தம் III இற்கும் II இற்கும் உாி பதலிகரில் பைிபுாிகின்ம
உத்திசாகத்தர்கள். ( அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளச் கசயாராின் இயக்கம்:
PSC/APP/07/1068/2017 ற்பொம் 2017.03.13 ஆந் திகதி கடிதத்தின் பயம் லறங்கப்பட்ட
அனுதிக்கு ற்ப தற்சபாது லிபைப்பத்திற்குாி சசகல நிகயங்கரில் கடகாற்பொலதற்கு
உாித்தான

சசகலக்காயத்திகனப்

பூைப்படுத்தாத

அலுலயர்களுக்கு

உாித்துகடதற்மது.)
2.1.4 2006 ஆம் ஆண்டில் அல்யது அதன் பின்னர் ஆட்சசர்ப்புச் கசய்ப்பட்டும் சசகலப்
பிாைக் குமிப்பின் 13.3 (vi) இல் குமிப்பிடப்பட்ட 03 லகககரில் என்மில் 03 லபைடங்கள்
சசகலாற்மிபெபள்ர அதனுடன் நிகழ்காய சசகல நிகயத்தில் 03 லபைடங்கள் பூர்த்தி
கசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள். ( சசகலப் பிாைத்தின் அலசிப்பாட்டிகனப் பூர்த்தி
கசய் சலண்டிிபைப்பதனால் சற்குமிப்பிட்ட 2.1.1 கட்டகரக்கு ாற்மாக இதன் கீழ்
இடாற்மத்திகனப் லறங்குலதற்கு கலனத்திற் ககாள்ர படிபெம்.)
2.2 சசகல நிகயங்ககர லககப்படுத்தல்
2.2.1

கீசற தப்பட்டுள்ர ஊக்குலிப்புக் ககாடுப்பனவுகள் லறங்கப்படுகின்ம லிபைம்பத் தகுந்த சசகல
நிகயங்கரில்

சசகலாற்மக் கூடி அதிகபட்ச

காட்டப்பட்டுள்ரன.

சசகலக் காயங்கள் அலற்மின் திாில்

1. சுங்கத் திகைக்கரம்

– 3 லபைடங்கள்

2. குடிலவு, குடிகல்வுத் திகைக்கரம்

– 3 லபைடங்கள்

3 . சாட்டார் லாகனப் சபாக்குலத்துத் திகைக்கரம்

- 3 லபைடங்கள்

4. துலாித் திகைக்கரம்

– 3 லபைடங்கள்

5. உள்நாட்டு இகமலாித் திகைக்கரம்

- 3 லபைடங்கள்

6. ஆட்பதிவுத் திகைக்கரம்

- 3 லபைடங்கள்

குமிப்பு
(i)

:

2.2.1

இன்

கீழ்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

லிபைப்பத்திற்குாி

சசகல

நிகயங்கரில்

பைிாற்பொலதற்கு படிபொன அதிகபட்ச காய ல்கய கசற்படுத்தப்பட சலண்டிது இவ்
இடாற்ம

நகடபகமக்கு

ற்ப

2018.01.01

ஆந்

திகதி

பதல்

லபைடாந்த

இடாற்மம்

அபல்நடாத்தும் அலுலயர்களுக்காகும்.
(ii) : லசனும் எபை அலுலயர் தது எட்டுகாத்த சசகலக் காயத்தினுள் சற்குமிப்பிட்ட
திகைக்கரகான்மில் ாத்திம் சசகலாற்பொலதற்குாி சந்தர்ப்பம் லறங்கப்படும்.
3.

இயங்கக நிர்லாக சசகல இடாற்மச் சகபின் கட்டகப்பு
அசாஙஂக

நிர்லாக

லிடப்

கபாபொப்புதாாிான

அகச்சின்

கசயாராினால்

பின்லபைம்

உத்திசாகத்தர்ககரக் ககாண்டதாக இடாற்மச் சகப நிிக்கப்படும்.
1. சயதிக கசயாரர் ( அசாங்க நிர்லாக லிடப் கபாபொப்பு அகச்சு) - தகயலர்.
2. பைிப்பாரர், (இயங்கக நிர்லாக சசகல)
3. சிசஷ்ட உதலிச் கசயாரர் (பிசதச நிர்லாகம்) – உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு
4. இயங்கக நிர்லாக சசகலச் சங்கத்தின் பிதிநிதி எபைலர்
4.

லபைடாந்த இடாற்மம் கதாடர்பான ீராய்வுகள்
4.1

லபைடாந்த இடாற்ம ஆசயாசகன ீராய்வுக்குளலின் கட்டகப்பு
1. அசாஙஂக நிர்லாக லிடப் கபாபொப்பு அகச்சின் கசயாரர் - தகயலர்.
2. சலபொ அகச்கசான்மின் அல்யது அசாங்க அகச்கசான்மின் கசயாரர் எபைலர்
3. சயதிக கசயாரர், அசாங்க நிர்லாக லிடப் கபாபொப்பு அகச்சு

5.

இடாற்மங்கரின் சபாது கலனத்திற் ககாள்ரப்பட சலண்டி கபாதுலான ககாள்கககள்
5.1

இந்த

இடாற்மங்ககர

நகடபகமப்படுத்தும்

சபாது பைித்

சதகலகளுக்கு

பன்னுாிக

லறங்கப்படும்.
5.2

லபைடாந்த இடாற்மங்கரின் சபாது பன்கன லபைடத்தின் டிசம்பர்

31 ஆந் திகதி லகான

காயப்பகுதிச கலனத்திற் ககாள்ரப்படும். (உ-ம்: 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான இடாற்மங்களுக்காக
2017.12.31 ஆந் திகதி)

5.3

லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்கான காயத்கதக் கைிப்பிடும் சபாது சசகலகப் கபாபொப்சபற்ம
லபைடத்தின்

னலாி

ாதம் பதயாம் திகதிச சசகலின்

ஆம்பத் திகதிாகக்

கபைதப்படும்.

னினும் உத்திசாகத்தாின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட எபை காைத்தினால் சசகலக்குச்
சபகரித்த தினம் பின்கன எபை நாராக இபைப்பின், இடாற்மச் சகப அது கதாடர்பில் கலனத்தில்
டுக்கும்.
5.4

சசகலக் காயத்கத கைக்கிடும் சபாது எபை திகைக்கரத்தில்/ அகச்சில் அல்யது ாலட்டத்தினுள்
கதாடர்ச்சிாக அல்யது கதாடர்ச்சிற்ம லககில் பைிபுாிந்த காயங்கரின் கூட்டுத்கதாகக,
காத்த சசகலக் காயாகக் கைக்கிடப்படும்.

5.5

தாலது எபை திகைக்கரத்தின் / அகச்சின் கீழ் ந்த ாலட்டத்தில் சசகலாற்மி சபாதிலும்
அச்சசகலக் காயம் அந்த திகைக்கரத்தின் / அகச்சின் சசகலக் காயாகக் கைிக்கப்படும்.

5.6

எபை திகைக்கரத்தில் கசய்த சசகலக் காயத்கதக் கைிப்பிடுககில் உத்திசாகத்தாின் சக்திக்கு
அப்பாற்பட்ட எபை காைத்தினால் சசகலில் இல்யாதிபைந்த காயம் கலனத்தில் டுக்கப்பட
ாட்டாது. (உதாைம். பிசல லிடுபகம)

5.7

இயக்கம் 2 இன் கீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர காயப் பகுதிக லிடக் குகமலான காயம் எபை சசகல
நிகயத்தில் பைிபுாிந்துள்ர இயங்கக நிர்லாக சசகலின் தம் I, தம் II ற்பொம் தம் III இல்
உள்ர

உத்திசாகத்தர்களும்

இந்த

இடாற்மக்

ககாள்ககின்

கீழ்

இடாற்மம்

சகாாி

லிண்ைப்பிக்க படிபெம்.
5.8

லசதிிக்க சசகல நிகயகான்மில் குமித்துகக்கப்பட்ட சசகலக் காயத்கதப் பூர்த்தி கசய்திாத
எபை உத்திசாகத்தர், கஷ்டப் பிசதச சசகல நிகயகான்பொக்கு
பைித்

சதகலகரின்

அடிப்பகடில்,

அத்தகக

இடாற்மம் சகாபைலாாின்

இடாற்மத்கதப்

கபபொலதற்கு

அலர்

தகுதிபெகடலாலார்.
5.9

ப்சபாதும் உத்திசாகத்தாின் சகாாிக்ககக்கு இைங்க, அலது லாழ்க்ககத் துகைின் சசகல
நிகயம் அகந்துள்ர பிசதசத்திற்கு அண்கிலுள்ர சசகல நிகயகான்பொக்கு இடாற்மம்
லறங்குலதற்கு இன்மலக அகனத்து பற்சிககரபெம் சற்ககாள்ளுதல் சலண்டும்.

5.10 சசகலப் பிாைக் குமிப்பின் பிாிவு 13.3 (vi) இற்கக 2006 ஆம் ஆண்டிலும் அதன் பின்னபைம்
இயங்கக நிர்லாக சசகலக்கு ஆட்சசர்ப்புச்

கசய்ப்பட்டுள்ர அலுலயர்கள் லிசசட தத்திற்குப்

பதலிபெர்த்தப்படுலதற்ககன அதில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர எவ்கலாபை சசகல நிகயத்திலும் 03 லபைட
சசகலக் காயத்திகன பூர்த்திகசய்திபைத்தல் சலண்டும். ஆதயால் 2006 ஆம் ஆண்டிலும் அதன்
பின்னபைம் ஆட்சசர்ப்பு கசய்ப்பட்டுள்ர அலுலயர்கள் லபைடாந்த இடாற்ம சகாாிக்ககின் சபாது
இது கதாடர்பாக பன்னுாிக லறங்கப்படல் சலண்டும்.
5.11 அலுலயர் சசகலக்கு இகைந்த அசகபை காறிாக அல்யாத சலபொ அசகபை காறிாக
நிர்லாக காறிானது இபைக்கும் பிசதச கசயகம் என்மில் அகந்துள்ர அலுலயகம் என்பொக்கான
லபைடாந்த இடாற்மம் என்கம அலுலயர் சகாாிிபைக்கும் சபாதான நியககரில் 01/2014 ஆம்
இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககின் ற்பாடுகளுக்கக பன்னுாிக ககாடுக்கப்படல்
சலண்டும்.
5.12 கபாதுலாக,

உத்திசாகத்தர்கரின்

சகாாிக்கக

அல்யது

சலபொ

இபைந்தாசயன்மி 58 லகதத் தாண்டிபெள்ர உத்திசாகத்தர்களுக்கு

லிசசட

காைங்கள்

ாலட்டத்திற்கு கலரிச

இடாற்மம் லறங்கக்கூடாது ன்மிபைப்பினும் அலர்களுக்கு ாலட்டத்தின் உள்சர இடாற்மம்
லறங்க படிபெம்.

5.13 ாதிாிப்

படிலங்களுக்கு

இைங்கசல

சர்ப்பிக்கப்படும்

இடாற்மங்களுடன்

கதாடர்புபட்ட

இடாற்ம லிண்ைப்பங்கள் (படிலம் 01 இற்கு எத்திகசலாக) ற்பொம் சன்பகமபடுகள் (படிலம் 04
இற்கு

எத்திகசலாக)

கபைத்திற்ககாள்ரப்படும்.

இடாற்மங்ககரக்

சகாபைம்

அலுலயர்கரின்

லிபங்கள் படிலம் 02 இன் பயம் சாிாகச் சர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும்.
5.14 லிபைப்புக்குாி திகைக்கரங்கரின் பட்டிலில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர சசகலக் காயத்கத லிட அதிக
காயம் சசகலாற்மிபெள்ர உத்திசாகத்தர்கரின் கபர் பட்டிகயான்கம (அகனத்துத் தகலல்களும்
உள்ரடக்கி பட்டிகயான்கம உாி ாதிாிப் படிலத்தில் சாிான பகமில் நிப்பி) அசாஙஂக
நிர்லாக லிடப் கபாபொப்புதாாி அகச்சின் கசயாராினால் அமிலிக்கப்படும் திகதிற்கு பன்னர்
அனுப்புலது

குமித்த

அகச்சுக்கரின்

கசயாரர்கரினது

/

திகைக்கரத்

தகயலர்கரின்

கபாபொப்பாகும்.
5.15 எவ்கலாபை திகைக்கரத்திலும் அகச்சிலும்

06 லபைடங்களுக்கு சற்பட்ட சசகலக் காயத்கதப்

பூர்த்தி கசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள் கதாடர்பான அமிக்கககான்கம 5.4 ற்பொம் 5.5 ஆம் உப
பிாிவுகரில்

காட்டப்பட்டுள்ரலாபொ

திகைக்கரத்

தகயலர்களும்

ாலட்ட

அகச்சுக்கரின்

அடிப்பகடில்

தாாித்து

கசயாரர்களும்

ிகவும்

அனுப்பும்

பைிக

கபாபொப்புைர்வுடன்

சற்ககாள்ளுதல் சலண்டும். (2.1.6 நிபந்தகனக்கு உாித்தான அலுலயர்கள் காைப்படுலார்கராின்
03 லபைடங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அலுலயர்கரின் தகலல்ககர அனுப்புலதற்கு நடலடிக்கக டுத்தல்
சலண்டும்.)
5.16 எவ்கலாபை உத்திசாகத்தர் கதாடர்பிலும் சாிானதும் பளகானதுான தகலல்ககர லறங்குலது
நிபொலன/திகைக்கரத் தகயலர்கரின் கபாபொப்பாகும். பிகறான அல்யது குகமபாடுள்ர தகலல்
காைப்படுலதாகத்

கதாி

லபைிடத்து

குமித்த

நிபொலன/

திகைக்கரத்

தகயலர்களும்

அப்பட்டிகயத் தாாித்தலர்களும் சசாதித்து உபொதிப்படுத்திலர்களும் அதற்குப் பதில் கூமக்
கடகப்பட்டலர்கராலர்.
5.17 உத்திசாகத்தர்கரின்

இடாற்மங்கள்

உாி

அகச்சின்

கசயாராினால்

நகடபகமப்படுத்தப்படல் சலண்டும்.
5.18 இடாற்மக் கட்டகர கிகடக்கப்கபற்ம அகனத்து உத்திசாகத்தர்களும் உாி தினத்தில் புதி
சசகல நிகயத்துக்குச் சபகரிப்பதற்குக்

கடகப்பட்டலர்கராலர். அலுலயர் கடகிகனப்

கபாபொப்சபற்பொக்ககாண்டவுடன் படிலம் 06 இற்கு ஊடாக அசாஙஂக நிர்லாக லிடப் கபாபொப்புதாாி
அகச்சின் கசயாரபைக்கான எபை பிதிபெடன் உாி சசகல நிகயத்திற்கு அதகன அமிலிக்க
சலண்டும்.
5.19
(அ) இடாற்மக் கட்டகர கிகடக்கப் கபற்பொள்ர எபை உத்திசாகத்தக அந்த இடாற்மம்
நகடபகமக்கு லபைம் திகதிின் பின்னர் அந்நிபொலனத்தின் சசகலிலிபைந்து லிடுலிக்கால் இபைப்பது
இடாற்மச் கசகயாளங்குக்கு ாற்மானதாகும். ாகாை அச சசகலிலுள்ர பதலிகளுக்கான
இடாற்மக் கட்டகரககர கபற்பொக்ககாள்ளும் த்தி அசாங்கத்தின் கீழ் லபைம் நிபொலனங்கரிலுள்ர
பதலிகரில் சசகலாற்பொம் இயங்கக நிர்லாக சசகலின் அலுலயர்கள், உாி இடாற்மக்
கட்டகரகளுக்கக கட்டாாக கடகக்கு அமிக்ககிடுதல் சலண்டும். சலும், ாகாை அச
சசகலிலுள்ர பதலிகரில் சசகலாற்பொம் இயங்கக நிர்லாக சசகல அலுலயர்கள் தங்களுக்கு
கிகடக்கப்கபபொம்

இடாற்மக் கட்டகரகளுக்கக இடாற்மப்படக் கூடி லககில் தற்சபாத

சசகல நிகயத்திலிபைந்து லிடுலிக்கப்படுலதற்காக அலசிப்படும் எளங்குககர சற்ககாள்ளுதல்
சலண்டும்.

(ஆ)

லபைடாந்த

இடாற்மக்

குளலின்

பயம்

அகச்சினால்/

ாகாைசகபினால்

/திகைக்கரத்தினால் கலரிிற்கு இடாற்மம் லறங்கப்பட்டுள்ர உத்திசாகத்தர்களுக்குப் பதியான
உத்திசாகத்தர்கள் லபைம் லக காத்திபைக்காது அலர்கள் உாி தினத்தில் புதி சசகல நிகயத்தில்
கடககப் கபாபொப்சபற்கக் கூடி லககில் அலர்ககர லிடுலிப்பதற்கு நடலடிக்கக டுக்க
சலண்டும். (படிலம் 07 இற்கு எத்திகசலாக).
5.20 ஏர் அகச்சின்/ ாகாை சகபின்/ திகைக்கரத்தின் தகயலர்கள் அடுத்த லபைடம் கபப்லாி ாதம்
01 ஆந் திகதி தங்கரது நிபொலனத்தில் இபைந்து லிடுலிக்கப்பட்ட / லிடுலிக்கப்படாத, கடகக்கு
அமிக்ககிட்ட / அமிக்ககிடாத அலுலயர்ககரப் பற்மி படிலம் 08, படிலம் 09 இற்கு எத்திகசலாக
அசாஙஂக நிர்லாக லிடப் கபாபொப்பு அகச்சின் கசயாரபைக்கு அமிலித்தல் சலண்டும்.

5.21 லடக்கு கிறக்கு பிசதசங்களுக்கு ன லிசசட தீர்ானத்தின் பயம் இயங்கக நிர்லாக சசகலக்கு
ஆட்சசர்ப்புச்

கசய்ப்பட்ட

உத்திசாகத்தர்கரின்

இடாற்மங்கள்,

சற்படி

தீர்ானங்களுக்கான

காயங்கள் பூர்த்திகடந்த பின்னச இந்த இடாற்ம நகடபகமின் கீழ் கலனத்தில் டுக்கப்பட படிபெம்.
னினும் பைித் சதகலகள் அல்யது சலபொ லிசசட காைங்ககர அடிப்பகடாகக் ககாண்டு குமித்த
பிசதசத்தினுள்சர

இடாற்மங்ககர / சசகல இகைப்புக்ககர லறங்குலதற்கு இது தகடாக

அகாட்டாது.
5.22 லபைடாந்த இடாற்மங்கள் சுறற்சி பகம (Cycle) என்மில் சற்ககாள்ரப்படுலதுடன் திர்காயத்தில்
சற்ககாள்ரப்படும் ஆட்சசர்ப்புக்கள் ற்பொம் பதலிபெர்வுகரில் பதிலீடுககர லறங்கி இடாற்மங்கள்
சற்ககாள்ரப்படாது.
5.23
லபைடாந்த இடாற்மக் குளலின் ற்பொம் இடாற்மங்ககர ீராய்லதற்கான குளக்கரின்
தீர்ானங்கரின் பின்னர் இடாற்மங்ககர இத்துச் கசய்தல், திபைத்துதல் ற்பொம் பிற்சபாடுதல் குமித்தான
சகய சகாாிக்கககளும் அலற்கம அசாங்க சசகல ஆகைக்குளலிடம் சர்ப்பிப்பதற்கு துலாக படிலம்
05A ற்பொம் 05B இற்கு எத்திகசலாக உாி திகதிில் அசாஙஂக நிர்லாக அகச்சுக்கு அனுப்பிகலத்தல்
சலண்டும்.

6.

லபைடாந்தற்ம இடாற்மங்கள்
லபைடாந்த இடாற்மக் குள தலிர்ந்த இயங்கக நிர்லாக சசகலக் கிகரின் நாராந்தம் நகடகபபொம்
நடலடிக்கககராக இடாற்மங்கள் இடம்கபம ாட்டாது. ன்மாலும், நிர்லாகத் சதகலகள், பைித்
சதகலகள் ற்பொம் எளக்காற்பொ நடலடிக்ககின் பிகாம் அசாங்க நிர்லாக லிடப் கபாபொப்பதாாிான
அகச்சின்

கசயாராினால்

இடாற்மக்

கட்டகரகள்

லறங்கப்படும்.

சாதாை

கடக

நடலடிக்கககளுக்கு இகடபேபொகள் துின்மி இடாற்மத்திகனக் சகால் அலுலயர்கரின் அலசத்திகன
அனுதாப ாீதிாக கலனத்திற் ககாள்ர சலண்டி லிடங்ககர உள்ரடக்கி சகால் அகச்சின்
கசயாராின்

சற்பார்கல

ற்பொம் பாிந்துகபெடன், பன்கலக்கப்படுிடத்து

அது கதாடர்பாக

கலனத்திற் ககாண்டு உாி நடலடிக்கக டுக்கப்படும்.
7.

லிசளட கடக அலசிப்பாடு ற்பொம் அலச சசகல அலசிப்பாட்டின் அடிப்பகடில் இடாற்மம்
கசய்தல்
நிர்லாகம் ற்பொம் சசகலத் சதகலப்பாட்டின் காைாக அலுலயர் எபைலாின் சலண்டுசகாரின்மி ற்பொம்
லிபைப்பத்திகன சகாால் இடாற்மம் கசய்லதற்கு அசாங்க நிர்லாக
அகச்சின் கசயாரபைக்கு இலுக காைப்படுகின்மது.

லிடப் கபாபொப்புதாாிான

8.

இயங்கக நிர்லாக சசகல உத்திசாகத்தர்கரின் லபைடாந்த இடாற்ம நகடபகமககர கசற்படுத்தும்
சபாது பின்பற்மப்பட சலண்டி காய அட்டலகை.
கசற்பாடுகள்
01.

திகதி

லபைடாந்த இடாற்மச் சகபிகன நிபொவுதல்

ூன் ாதம் 01 ஆந் திகதிக்கு
பன்னர்

02.

லபைடாந்த இடாற்ம அமிலித்தலிகன கலரிிடுதல்.

ூன் ாதம் 30 ஆந் திகதிக்கு
பன்னர்

03.

04.

பூைப்படுத்தப்பட்ட

லபைடாந்த

இடாற்ம

ாதம்

லிண்ைப்பத்திகன உாி அதிகாாிிடம் சர்ப்பித்தல்

திகதிக்கு பன்னர்

குமித்த

ஆகஸ்ட்

அதிகாாிினால்

லிண்ைப்பப்பத்தித்திகன

இடாற்மச் சகபிடம் ககரித்தல்
05.

ூகய

லபைடாந்த

இடாற்மக்

பிசகைிகன

ஆந்

10

ஆந்

31

ஆந்

திகதிக்கு பன்னர்

குளலின்

உாி

ாதம்

31

இடாற்மப்

அதிகாாிிடம்

ளத்தில்

ஆகஸ்ட்

ாதம்

திகதிக்கு பன்னர்

ககரித்தல்
06.

பன்காறிப்பட்ட லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதார்பாக

கசப்டம்பர்

அமிலித்தல்ககர

திகதிக்கு பன்னர்

இடாற்ம

கலரிிடுதல்

பன்காறிவுககர

ற்பொம்

லபைடாந்த

ீராய்வுக்

குளலிகன

ாதம்

15

ஆந்

30

ஆந்

15

ஆந்

நிித்தல்
07.

08.

இடாற்மங்கள்

கதாடர்பாக

ீராய்வுக்

குளலிற்கான

கசப்டம்பர்

ாதம்

சன்பகமபடுககர ற்பொக் ககாள்ளும் இபொதித் திகதி

திகதிக்கு பன்னர்

லபைடாந்த இடாற்மப் பிசகை ீராய்வுக் குளலினால்

எக்சடாபர்

பன்காறிப்பட்ட

திகதிக்கு பன்னர்

லபைடாந்த

இடாற்மங்கள்

ாதம்

கதாடர்பாக தங்கரது ளத்து பயான பாிந்துகிகன
குமித்த அதிகாாிிடம் ளத்தில் ககரித்தல்.
09.

இபொதி இடாற்மக் கட்டகரிகன லறங்குதல்

நலம்பர்

ாதம்

01

ஆந்

15

ஆந்

திகதிக்கு பன்னர்
10.

11.

அசாங்க

சசகலகள்

ஆகைக்குளலிற்கு

நலம்பர்

ாதம்

சன்பகமபடுககர சர்ப்பித்தல்

திகதிக்கு பன்னர்

லபைடாந்த இடாற்மத்திகன லலுலாக்கம் கசய்தல்

சனலாி ாதம் 01 ஆந் திகதி
பதல்

சசகல

நிகயங்களுக்கு

சசகல

நிகயத்திற்கு

லிடுலிக்கப்படும்,
அமிக்ககிடும்

தங்கரது

அலுலயர்கள்

கதாடர்பான தகலல்ககர அசாங்க நிர்லாக அகச்சிக்கு
அனுப்பி கலத்தல்

கபப்லாி

ாதம்

திகதிக்கு பன்னர்

01

ஆந்

9.

இடாற்மத் தீர்ானங்கரிற்கு திான சன்பகமபடுகள் கதாடர்பான கசல்எளங்குகள்
9.1

இடாற்மம் கதாடர்பாக லறங்கப்படும் கட்டகரகளுக்கு திாக ாசதனும் ஏர் அசாங்க
உத்திசாகத்தாினால்

அசாங்க

சசகலகள்

ஆகைக்குளலிடம்

சன்பகமபகடான்மிகன

பன்கலக்குாின், அம்சன்பகமபட்டிகன

படிலம் 5A

ற்பொம் 5B எத்திகசலாக ட்டுச

சர்ப்பிக்கப்படல்

தங்கரால்

பன்கலக்கப்பட்ட

லிடங்ககர

சான்பொப்படுத்தி

பிதிககர

சலண்டும்.

உபொதிப்படுத்துலதற்காக

சலும்,

உாி

ஆலைங்கரின்

அம்சன்பகமபட்டுடன் சர்ப்பித்தலின் கபாபைட்டு அலர் கசற்படுதல் சலண்டும்.
9.2

அசாங்க

அலுலயகாபைலாினால்

சன்பகமபகடான்மிகன
கசயாராின்

அசாங்க

பன்கலக்கப்பட

பயசாகும்

ன்பசதாடு,

சசகலகள்

சலண்டிது,

அசாங்க

அம்சன்பகமபட்டின்

ஆகைக்குளலிற்கு
நிர்லாக

அகச்சின்

பிதிகான்மிகன

உாி

திகைக்கரத்தின் தகயலர் ற்பொம் அசாங்க நிர்லாக அகச்சின் கசயாரபைக்கு அனுப்பி
கலக்கப்படல்

சலண்டும்.

தக்கு

கிகடக்கப்கபபொம்

சன்பகமபட்டிகன

தாதின்மி

தது

சற்பார்கலபெடன் அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளலிற்கு அனுப்பிகலத்தயானது அசாங்க
நிர்லாக

அகச்சின் கசயாராினது கபாபொப்பாகும். உத்திசாகத்தர் தனது லிபைப்பின் சபாில்,

சன்பகமபட்டின் பன்சனற்ம அமிக்ககின் பிதிகான்மிகன உடனடிாக அசாங்க சசகலகள்
ஆகைக்குளலிடம் சர்ப்பிக்க படிபொக இபைத்தல்.
9.3

இடாற்மக்

கட்டகரகான்பொக்கு

திாக

பன்கலக்கப்படும்

சன்பகமபகடான்பொ,

அவ்லிடாற்மக் கட்டகரக்கு உாி அசாங்க அதிகாாிக்கு கபற்பொக்ககாடுக்கப்படும் திகதி பதல் 14
நாட்களுக்குள்

பன்கலக்கப்படல்

சலண்டும்.

உாி

காயத்தினுள்

கிகடக்கப்கபமாத

சன்பகமபடுகள் அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளலினால் நிாகாிக்கப்படும்.
9.4

ஆகைக்குளலிற்கு
சன்பகமபடானது
ன்பனவும்,

உாி

அதற்கு

கிகடக்கப்கபற்பொ

அனுப்புலதற்காக
சகய

உாித்தான

15

அதிகாாி

ஆலைக்
தங்கரது

நாட்கரினுள்

சகாப்புகள்,
சற்பார்கல,

அசாங்க

எபைலாினால்
ஆலைங்கள்

ககரிக்கப்படும்
ற்பொம்

பாிந்துகபெடன்

சசகலகள்

அமிக்கககள்

அம்சன்பகமபடு

ஆகைக்குளலின்

கசயாரபைக்கு

சர்ப்பிப்பதற்கு குமித்த திகைக்கரத் தகயலர் ற்பொம் அசாங்க நிர்லாக அகச்சின் கசயாரர்
கபாபொப்புகடலர்கராகக்

காைப்படுலர்.

ன்மாலும்

அசாங்க

சசகலகள்

ஆகைக்குளலின்

நகடபகம எளங்குலிதிகள் XVIII ஆம் அத்திாத்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லபைடாந்த இடாற்மம்
கதாடர்பான

சன்பகமபட்டுக்கு உாி ஆலைக் சகாப்புகள். ஆலைங்கள், அமிக்கககள்,

சற்பார்கலகள் ற்பொம் பாிந்துககளுடன் நலம்பர் ாதம் 15 ஆந் திகதிக்கு பன் அசாங்க
சசகலகள் ஆகைக்குளலிடம் சர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும்.
9.5

இவ்லத்திாத்தில்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

கட்டகரப்படி

தங்கரது

சன்பகமபடுககர

பன்கலப்பது சகய அசாங்க அலுலயர்கரினதும் கபாபொப்பாகும் ன்பசதாடு, அதற்கு ாமாக
பன்கலக்கப்படும்

சன்பகமபடுகள்

அசாங்க

சசகலகள்

ஆகைக்குளலினால்

கலனத்திற்

ககாள்ரப்பட ாட்டாது.
9.6

சற்குமிப்பிட்ட 9.4 ஆம் பிாிலில் குமித்துகக்கப்பட்டுள்ர ஆலைங்கள் கிகடக்கப்கபற்பொ 15
நாட்கரினுள்,

இடாற்மம்

கசய்லதற்குாி

கட்டகரக்கு

திாக

அசாங்க

உத்திசாகத்தர்

எபைலாினால் பன்கலக்கப்பட்டுள்ர சன்பகமபடு கதாடர்பான தீர்ானகான்மிகன அசாங்க
சசகலகள் ஆகைக்குளலினால் டுக்கப்படும்.

9.7

சற்குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லககில் பன்கலக்கப்பட்டுள்ர சன்பகமபகடான்பொ கதாடர்பாக
அசாங்க சசகலகள்

ஆகைக்குளலின் தீர்ானத்திகன உடனடிாக சன்பகமபட்டாரபைக்கு

அமிலிக்கப்படல் சலண்டும் ன்பசதாடு, அதன் பிதிகான்மிகனபெம் உாி லககில் அசாங்க
நிர்லாக அகச்சின் கசயாரர் ற்பொம் திகைக்கர தகயலபைக்கு அனுப்புதல் சலண்டும்.
9.8

அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளலின் கட்டகரினால் அல்யது தீர்ானத்தினால் அல்யது
அதிபைப்திக்கு உட்படும் அசாங்க உத்திசாகத்தர் எபைலபைக்கு 2002 இயக்கம் 04இகனக் ககாண்ட
நிர்லாக சன்பகமபட்டு தீர்ப்பா அதிகாசகபச் சட்டத்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ற்பாடுகளுக்கு
ற்ப

நிர்லாக

சன்பகமபட்டு

தீர்ப்பாஅதிகாசகபக்கு

சன்பகமபகடான்மிகன

சர்ப்பிப்பதற்கு உாிக உள்ரது.

10.

கன காைங்கள்
10.1

லபைடாந்த இடாற்ம நகடபகமகளுக்கு புமம்பான சந்தர்ப்பங்கள்

இவ்லிடாற்ம நகடபகமகளுக்கு புமம்பாக சற்ககாள்ரப்படும் இடாற்மக் சகால்களுக்கு உாி
இகை அகச்சுக்கரின் கசயாரர்கரின்/ ாகாை சகப பிதான கசயாரர்கரின் தனிப்பட்ட
பாிந்துககளுடன் அசாங்க நிர்லாக லிடப் கபாபொப்புதாாிான அகச்சின்

கசயாரபைக்கு

பன்கலக்கப்படல் சலண்டும். அவ்லாபொ பன்கலக்கப்படும் சகாலுக்கு காைங்கராக அகபெம்
லிடங்கள் கதாடர்பாக திபைப்திகடபொின் அசாங்க நிர்லாக லிடப் கபாபொப்பதாாி அகச்சின்
கசயாராினால் சலண்டுசகாள் கலனத்திற் ககாள்ரப்பட்டு தீர்ானம் டுக்கப்படும்.
10.2

எச அகச்சின் கீளள்ர திகைக்கரங்களுக்கிகடியான இடாற்மங்கள்
அகச்சிலும்

அதன்

கீளள்ர

திகைக்கரங்களுக்கிகடிலும்

எபைங்கிகைப்பிகய

சற்ககாள்லதற்கான அதிகாம் உாி இகை அகச்சின் கசயாரபைக்கு லறங்கப்பட்டுள்ரது.
அவ்லாபொ

கசய்கின்ம

சந்தர்ப்பங்கரில்

அது

கதாடர்பில்

அசாஙஂக

நிர்லாக

லிடப்

கபாபொப்புதாாிான அகச்சின் கசயாரபைக்கு அமித் தபைதல் சலண்டும். ( I ஆந் தத்துகட
அலுலயர்கள் தலி)
10.3

எச திகைக்கரத்தினுள் சற்ககாள்ரப்படும் இடாற்மங்கள்
திகைக்கரத்

தகயலர்கள்

அகச்சின்

கசயாராிடம்

இடாற்மத்திற்கு

குமித்த

இடாற்மங்கள்
சர்ப்பிக்க

கதாடர்பான

பிசகைககர

உாி

சலண்டும்.

அக்சகாாிக்கககளுக்கு

இகை
இைங்க

அகச்சின் கசயாரர் அனுதி லறங்குிடத்து, அது கதாடர்பில்

அசாஙஂக நிர்லாக லிடப் கபாபொப்புதாாிான அகச்சின் கசயாரபைக்கு அமித் தபைதல்
சலண்டும்.
10.4

லிண்ைப்பங்ககரச் சர்ப்பித்தல்
10.4.1

உாி

ாதிாிப்

படிலத்துக்கு

ற்ப

தாாிக்கப்பட்ட

லபைடாந்த

இடாற்ம

லிண்ைப்பங்களும் சன்பகமபட்டு லிண்ைப்பங்களும், சுற்மமிக்ககில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
லிண்ைப்பங்கள் ற்பொக்ககாள்ரப்படும் இபொதித் திகதிக்கு பன்னர், உாி இகை அகச்சின்
கசயாராின்

சிபாாிசுடன்

அசாஙஂக

நிர்லாக

லிடப்

கபாபொப்புதாாிான

அகச்சின்

கசயாரபைக்கு அனுப்ப ப்படல் சலண்டும்.
10.4.2.

இடாற்மத்திற்குள்ராக

லிண்ைப்பங்ககரச்

சர்ப்பித்தல்

படிபொன
சலண்டும்.

அலுலயர்கள்

அவ்லாபொ

இடாற்மத்திற்கான

லிண்ைப்பிக்காதலிடத்தும்

அவ்

அலுலயர்கள்

இச்

சுற்மமிக்ககின்

ற்பாடுகரின்

கீழ்

லபைடாந்த

இடாற்மத்திற்குட்படுத்தப்படயாம்.
10.5

உாி படிலங்கரின் கன் பிதிககர கீழ்லபைம் லறிிகனப் பின்பற்பொலதன் பயம் இவ்
அகச்சின் இகைத் தரத்திலிபைந்து தலிமக்கம் கசய்துககாள்ர படிபெம்.

www.pubad.gov.lk

சசகலகள்

இயங்கக நிர்லாக சசகல

தலிமக்கங்கள்

எப்பம் /ச.ச. த்னசிாி
கசயாரர்,
அசாஙஂக நிர்லாக ற்பொம் பகாகதஂதுல அகச்சு

ாதிாிப் படில இயக்கம் 01
இடாற்ம லிண்ைப்பம்
(இயங்கக நிபைலாக சசகல 1, 11 ற்பொம் 111 ஆம் தங்கரிலுள்ர உத்திசாகத்தர்களுக்கானது)
1.

தனிப்பட்ட தகலல்கள்
1.1. கபர் ( நினக் கடிதத்தில் உள்ரலாபொ)
..................................................................................................................................................................................
1.2. கபாில் ாற்மங்கள் இபைப்பின் அப்கபக பதகயளத்துக்களுடன்:
..................................................................................................................................................................................
1.3. பளப் கபர் : ..................................................................................................................................................................................
1.4. சதசி அகடார அட்கட இயக்கம்: ..................................................................................................................................................................................
1.5. பிமந்த திகதி: ..................................................................................................................................................................................
1.6. பால் ஆண் / கபண் :……………………………………………………………………………………………..
1.7. பதல் நினத் திகதி :…………………………………………………………………………………………..
1.8. தனிப்பட்ட லியாசம்: ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.9. திபைைான / திபைைாகாத ன்பது பற்மி : ........................................................................................
i.

துகைின் கபர்:…………………………………………………………..

ii.

கதாறில்:………………………………………………………………………

iii.

சசகல நிகயம்:…………………………………………………………

iv.

பிள்கரகள் கதாடர்பான லிபங்கள்

இயக்கம்

பிள்கரகரின் கபர்

லது

கல்லி கற்கும்
பாடசாகய

1.10. கதாகயசபசி இயக்கம்: நிந்த:………………….. ககடக்ககதாகயசபசி:………………………..
2. தற்சபாகத சசகல நிகயம்
2.1. அகச்சு / ாகாை சகப: .............................................................................................................................................................................................
2.2. திகைக்கரம் / ாகாை அகச்சு: ..................................................................................................................................................................................
2.3. அலுலயக பகலாி: ............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
2.4. அலுலயக கதாகயசபசி இயக்கம்: ..................................................................................................................................................................................
3.

பதலி
3.1. தற்சபாகத பதலிின் கபர்: ..........................................................................................................................................................................................
3.2. அப்பதலிக்கு நினம் கபற்ம திகதி: ..................................................................................................................................................................................

4.

இடாற்மம் சகாபைலதற்கான காைம் : .........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

5.

பன்னர் பைிபுாிந்த சசகல நிகயங்கள்
பதலி

சசகல நிகயங்கள்

காயப்பகுதி

( லிபைப்பிற்குாி சசகல
நிகயங்கரின் சசகலக் காயம்
உட்பட)

6.

ஏர் அகச்சு அல்யது திகைக்கரம் / ாகாை சகப / ாலட்ட அல்யது பிசதச கசயகத்தில்
சசகலாற்மி சசகலக்காயம்

(2006 ஆம் ஆண்டு அல்யது அதன் பின்னர் ஆட்சசர்ப்புச் கசய்ப்பட்ட அலுலயர்களுக்கு
ாத்திம் ற்புகடது)
i.
அகச்சு அல்யது திகைக்கரம் என்மில் ………… லபைடங்கள் ………… ாதங்கள்
……… நாட்கள்
ii.
ாகாை சகப என்மில் ………… லபைடங்கள் ………… ாதங்கள் ……… நாட்கள்
iii.
ாலட்ட அல்யது பிசதச கசயகம் என்மில் ………… லபைடங்கள் ………… ாதங்கள்
……… நாட்கள்
7.

அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்கக 01/2014 இன் ற்பாடுகரின் கீழ் குமிப்பிடப்பட்ட அலுலயகம்
என்மில் சசகலாற்மிபெள்ரீர்கரா?

(2007.07.01 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் ஆட்சசர்ப்புச்

கசய்ப்பட்ட அலுலயர்களுக்கு ாத்திம் ற்புகடது)
ஆம் / இல்கய
ஆம் னில்
பதலி
1
2
3

சசகல நிகயம்

காயப்பகுதி

8.

இடாற்மம் சகாபைம் சசகல நிகயங்கள்:
பதலி

சசகல நிகயங்கள்

1
2
3

சசய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

தகலல் அகனத்தும் உண்கானகல ன்பொ உபொதிப்படுத்துகிசமன். நான்

இடாற்மம் சகாாிபெள்ர தாலது எபை சசகல நிகயத்திற்கு / அந்த சசகல
அண்கிலுள்ர சசகல நிகயத்திற்கு

நிகயங்களுக்கு ிகவும்

இடாற்மம் கபபொலதற்கான னது லிபைப்பத்கத இதன் பயம்

கலரிப்படுத்துலதுடன் அந்தக் சகாாிக்ககின் அடிப்பகடில்

இடாற்மக்

உத்தவு லறங்கப்பட்டதன்

பின்னர் அவ்வுத்தகல கசல்லுபடிற்மதாக்குலதற்கான உாிக இல்கய ன்பகதபெம் ற்பொக்ககாள்கிசமன்.

திகதி: ....................................................................
...............................................................
கககாப்பம்

ாதிாிப் படில இயக்கம் 02
இயஙகக நிபைலாக சசகல இடாற்ம லிண்ை உப அட்டலகை – 2018 ஆம் ஆண்டு
அகச்சு / திகைக்கரம் / ாகாை சகப : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
பிசதச அலுலயகம் / ாலட்டம்: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
கதா

உத்திசாகத்த

நினத்

பதலி

தனிப்

டர்

ாின் கபபைம்

திகதி

/ தம்

பட்ட

இய

சதசி

ற்பொம்

பகல

க்கம்

அகடார

காறி

ாி

அட்கட

பயபம்

இயக்கபம்

பிமந்த
திகதிபெம்

லிலாகான

பிள்கரகரின்

சசகல

அ.நி.சு. 01/2014

2017.12.31

ண்ைிக்ககபெ

நிகயம்

சசகலப்
பிாைக்

இடாற்மம்

லா

சகாபைலதற்

இன்

இல்கயா

ம் பாடசாகய

ற்பொம்

குமிப்பின் 13.3

கான

ற்பாடுகளுக்க

(vi) இல்
குமிப்பிடப்பட்டலா
பொ சசகலாற்மி
காயப் பகுதி
(2006.01.01 ஆந்
திகதிக்குப் பின்னர்
ஆட்சசர்ப்புச்
கசய்ப்பட்ட
அலுலயர்களுக்கு
ாத்திம்)

காைம்

ஆந்
திகதின்
பொ லது

ன்பது –

கசல்லும்

அச்சசகல

லாழ்க்ககத்

பிள்கரகரின்

நிகயங்கரி

ண்ைிக்ககபெ

ன் சசகலக்

ம்

காயம்

துகைின்
சசகல
நிகயம்

க
சசகலாற்மி

இடாற்மம்

இடாற்மக்

கபம

குளலின்

லிபைம்பும்

தீர்ானம்

சசகல
நிகயம்

காயப்பகுதி
(2007.07.01 ஆந்
திகதிக்குப்
பின்னர்
ஆட்சசர்ப்புச்
கசய்ப்பட்ட
அலுலயர்களுக்கு
ாத்திம்)

அகனத்து உத்திசாகத்தர்கரினதும் லிண்ைப்பங்கள் இந்தப்பட்டிலில் சசர்க்கப்பட்டுள்ரன ன்பகத உபொதிப்படுத்துகின்சமன்.
தாாித்தலர் :கபர்: .............................................................................................. கககாப்பம் :.........................................................................................................
கசவ்கல பார்த்தலர் :கபர் :.............................................................................................. கககாப்பம் :..........................................................................................................
திகதி :................................................................. திகைக்கரத் தகயலாின் கககாப்பபம் உத்திசாகபூர்ல பத்திகபெம்:............................................................................

(அலுலயக
சதகலக்காக
ாத்திம்)

ாதிாிப் படில இயக்கம் 03
1)

எபை ாலட்டத்தில் எச சசகல நிகயத்தில் 06 லபைடங்களுக்கு சல் சசகலாற்மிபெள்ர அல்யது

2) எபை ாலட்டத்தில் தாலது எபை சசகல நிகயத்தில் 12 லபைடங்களுக்கு சல் சசகலாற்மிபெள்ர அல்யது
3) சுற்மமிக்ககின் 2.1.6 இல் குமிப்பிடப்பட்ட சசகலக் காயப்பகுதிிகன பூர்த்திகசய்துள்ர அல்யது
அகனத்து உத்திசாகத்தர்கரினதும் லிபங்கள் இதில் கட்டாம் உள்ரடக்கப்பட சலண்டும் ன்பகதக் கலனத்திற்ககாள்க. (2017.12.31 ஆம் திகதிில் உள்ரலாபொ)
(சற்படி 1,2 ற்பொம் 3 லகககளுக்கு கலவ்சலமான படிலங்கள் பன்படுத்தப்படல் சலண்டும்)
(அதிகூடி சசகலக் காயத்கதக் ககாண்ட உத்திசாகத்தர்கரின் கபர்ககர ஆம்பத்தில் குமிப்பிடுதல் சலண்டும்)

அகச்சு / திகைக்கரம் / ாகாை சகப : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ாகாை அகச்சு/ ாகாை திகைக்கரம் / உள்ளூாட்சி சகப/ாகாை கசயாரர் அலுலயகம் / பிசதச அலுலயகம்:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
கதா
டர்
இய

உத்தி
சாகத்
தாின்
கபர்
(திபை/தி
பைதி/
கசல்லி
)

நி
னத்
திகதி

சதசி
அகட
ார
அட்
கட
இயக்க
ம்

பதலி
/
தம்/
ற்பொ
ம்
கா
றி
பயம்

பிமந்த
திகதி
ற்பொம்
2017.12.
31 ஆம்
திகதிி
லுள்ரலா
பொ லது

2017.12.31
ஆம்
திகதிிலுள்
ரலாபொ
தற்சபாகத
சசகல
நிகயத்தில்
சசகலக்
காயம்

லிலாகான
லர்
/லிலாகாகா
தலர் –
லாழ்க்ககத்
துகைின்
சசகல
நிகயம்

பிள்கர
கரின்
ண்ைி
க்கக/
லது/
கல்லி
கற்கும்
பாடசா
கய

தற்சபா
து
லசிக்கு
ம்
பிசதச
பம்
பகலாி
பெம்

பதல்
நினத்
திகதி
பதல்
சசகலா
ற்மி
நிகயங்
களும்
காயப்பகு
திகளும்

சசகலப் பிாைக் குமிப்பின்
இல்
குமிப்பிடப்பட்டலாபொ
சசகலாற்மி காயப் பகுதி
(2006.01.01 ஆந் திகதிக்குப்
பின்னர் ஆட்சசர்ப்புச்
கசய்ப்பட்ட அலுலயர்களுக்கு
ாத்திம்)

தாாித்தலர் கபர் :..................................................................................................

கககாப்பம் : ..........................................................................................................

கசவ்கல பார்த்தலர்: ..................................................................................................

கககாப்பம் : ..........................................................................................................

திகதி

: .................................................................................................................

13.3 (vi)

அ.நி.சு. 01/2014 இன்
ற்பாடுகளுக்கக
சசகலாற்மி
காயப்பகுதி
(2007.07.01 ஆந்
திகதிக்குப் பின்னர்
ஆட்சசர்ப்புச்
கசய்ப்பட்ட
அலுலயர்களுக்கு

லபைடாந்த
இடாற்மத்திற்கு
லிண்ைப்பித்துள்ராா
? லிண்ைப்பித்திாத
லிடத்து இடாற்மம்
கிகடப்பின்
சசகலாற்ம
லிபைம்புகின்ம
நிகயங்கள் 03

ாத்திம்)

..............................................................................................................
திகைக்கரத் தகயலாின் கககாப்பபம் உத்திசாகபூர்ல பத்திகபெம்:

ாதிாிப் படில இயக்கம் 04
இயங்கக நிர்லாக சசகலில் இடாற்மங்கள் 2018 – சன்பகமபட்டுக்கான லிண்ைப்பம்
அகச்சு:..................................................

இடாற்மப் பட்டிலின் அகடார இயக்கம்:

திகைக்கரம்:...............................................

...............................................................................

(அ) அலுலயாினால் பூர்த்திகசய்ப்பட சலண்டும்

(இடமாற்றம் கிடடக்கப்பெறாத அலுவலர்கள் மாத்திரம்)

அலுலயாின் பளப் கபர் (கதரிலான ளத்துக்கரில்): திபை./திபைதி./கசல்லி.
............................................................................................................................. ................
II. சதசி அகடார அட்கட இயக்கம்: ..........................................................................................

1.

I.

III. நிந்த பகலாி: ........................................................................................................................... ......
IV. லதிலிட பகலாி: ................................................................................................................................
V. 2018 ஆம் ஆண்டில் சதனும் லதிலிட ாற்மம் சற்ககாள்ர திர்பார்க்கப்படின் புதி லதிலிடத்தின்
பகலாி: .........
....................................................................................................................................................................
அலுலயர் இடாற்மப்படும் சசகல நிகயம்: ........................................................................................

2.

3. பதலி ற்பொம் தம்: ........................................................................................................................... ...........
3.1 சசகலக்கு தகறந்த திகதி: ................................................................................................................
3.2 தத்திற்கு தகறந்த திகதி:...................................................................................................................
பிமந்த திகதி: ................................................................................................................................................
2017/12/31ஆம்திகதிிலுள்ரலாபொலது
............................................................................................................................. ..........

4.

5.
சசகல லிபங்கள்

நினத் திகதி

சசகல நிகயத்திலிபைந்து / சசகல
நிகயத்துக்கு

லபைடாந்த இடாற்ம அமிக்ககின் இயக்கம் :....................................

6.

7.

லறங்கப்பட்ட இடாற்மத்கத இத்துச் கசய்பொபொ / திபைத்துாபொ நான் சகட்டுக்ககாள்கின்சமன்.

8.

சன்பகமபட்டுக்கான காைங்கள்: (பக்கப் பின்புமத்தில் குமிப்பிடவும்)

9.

இடாற்மானது ச் சசகல நிகயத்திற்கு லறங்கப்பட/ திபைத்தப்பட சலண்டிபெள்ரசதா அச் சசகல நிகயம்:
அகச்சு:........................................................................................................................................................
திகைக்கரம்: ..............................................................................................................................................

திகதி: .......................................

........................................................................
அலுலயர் கககாப்பம்

(ஆ) திகைக்கரத் தகயலாின் அலதானம்:
I.
II.

அலுலயகக் சகாகலகரில் கிகடக்கக்கூடி லிபங்களுக்கு இைங்க சற்படி லிபங்கள் சாிானகல
இடாற்மத்கத இத்துச் கசய்லதற்காக / திபைத்துலதற்காக லறங்கப்பட்ட லிரக்கம் ற்பொம் பாிந்துக

திகதி:..................................

.................................................................................
அகச்சின் கசயாரர் / திகைக்கரத் தகயலாின்
கககாப்பம்

(கபாபைத்தற்ம கசாற்ககர நீக்கிலிடவும். பளகற்ம சன்பகமபடுகரானகல சன்பகமபட்டுச் சகபினால்
கபைத்திற்ககாள்ரப்படாட்டாது. சயதிக லிபங்களுக்கு தவுகசய்து பக்கப் பின்புமத்திகனப் பாலிக்கவும்)

படில இயக்கம். 05A

லபைடாந்த இடாற்மம் கதாடர்பான சன்பகமபடுகள்
......................................லபைடாந்த இடாற்ம தீர்ானம் கதாடர்பாக அசாங்க சசகலகள்
ஆகைக்குளலிற்கு சன்பகமபடுககர பன்கலத்தல் .
சன்பகமபட்டாரர் கதாடர்பான தகலல்கள்
அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள்
01. பதகயளத்துக்களுடன் கபர்
02.பதலி ற்பொம் லகுப்பு
03. பிமந்த திகதி:

04. லது

05. சதசி

YYYY/MM/DD

(31.12.2017

அகடார

ஆந் திகதிக்கு)

அட்கட:

08. தற்காலிக

09. கதாகயசபசி இயக்கம்:

07. நிந்த பகலாி:

06. பால் (ஆண்/கபண்):

பகலாி:
அலுலயகம்:
பிசதச கசயகப் பிவு:
ாலட்டம்:

தனிப்பட்ட:

10. லிலாகான / லிலாகற்ம :

11. லாழ்க்ககத்

12.லாழ்க்ககத் துகைின் கதாறில் ற்பொம்

துகைின்

கதாறில் நிகயம்:

கபர்:
13. பிள்கரகரின் ண்ைிக்கக

14. அலர்கரின்

15. கல்லி கற்கும் பாடசாகய:

லது:

ஆ. சசகல கதாடர்பான தகலல்கள்:
16. பதலிசற்ம திகதி:
17. தற்சபாகத கதாறில் நிகயம்:

18. கதாறில் நிகயம் அகந்துள்ர நகம்:

19.தற்சபாகத கதாறில் நிபொலனத்திற்கு

20. தற்சபாகத கதாறில் நிகயத்தின்

அமிக்ககிட்ட திகதி:

சசகலக்காயம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2017)

YYYY/MM/DD

லபை.......ாதம்.........திகதி..................

21. பன்கிகடக்கும் ( லிபைப்பத்திற்குாி) கதாறில் நிகயகான்மில்/ நிகயங்கரில் சசகலாற்மி
உள்ரீா?
22. அசாங்க

கதாறில் நிகயங்கள்

சசகலில் பன்கன
கதாறில் நிகயங்கள்:

1
2
3
4

லிபைப்பிற்குாி
கதாறில்
நிகயம் /
லிபைப்பற்ம
கதாறில்
நிகயம்

சசகலக் காயம்

இபைந்து

லக

5
6
இ. இடாற்மம் சகால் கதாடர்பான தகலல்கள் (உாி கபட்டிினுள் √ அகடாரிடவும்)
23.

ஆம்

இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்து
இபைப்பின் லிண்ைப்பித்துள்ர
கதாறில் நிகயங்கள்

இல்கய

1.

லபைடாந்த இடாற்மத்துக்கு
லிண்ைப்பித்தல்

2.
3.
இடாற்மம் கிகடக்கப்கபற்மிபைப்பின் அத்கதாறில் நிகயம்

24. இடாற்ம சுறற்சிில் உள்ரடக்கப்படும் அலுலயர்கரின் ண்ைிக்க ……………………………

25. இடாற்ம ீராய்வுக் குளலிற்கு லிண்ைப்பித்தல்

ஆம்
இல்கய

26. அலுலயர் இதற்கு பன்கன லபைடங்கரில் இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பித்துள்ராா?
இடாற்மம் சகாாி இபைப்பின், இடாற்மம் சகாாி லபைடங்கள் ற்பொம் சசகல நிகயங்கள்.
லிண்ைப்பித்த லபைடங்கள்

சகாாி சசகல நிகயங்கள்

27. சற்குமிப்பிட்ட இயக்கம் 26 இன் படி லிண்ைப்பித்த லபைடாந்த இடாற்மக் சகாாிக்கககள்
கதாடர்பாக கிகடக்கப்கபற்பொள்ர தீர்வுகள்:
( இடாற்மம் கிகடக்கப்கபமாது லிடின் அது பற்மி குமிப்பிடவும்)

ஈ. ீராய்வுக் குளலிற்கு லிடுக்கப்பட்டுள்ர சகால்கள் கதாடர்பான தகலல்கள்:28. ீராய்வுக் குளலிற்கு லிடுக்கப்பட்டுள்ர சகால்கள்
இடாற்மத்திகன இத்துச்
கசய்தல்
திபைத்திகத்தல்

இடாற்மத்திகன திபைத்தம் கசய்லதற்கு சகாப்பட்டிபைப்பின்
அவ்லாபொ சகாாி கதாறில் நிகயங்கள்

புதிகதாபை
இடாற்மத்திகனப்
கபற்பொக்ககாள்ரல்

2.

1.
3.

29. இடாற்ம ீராய்வுக் குளலின் தீர்ானங்கள்

30. இடாற்ம ீராய்வுக் குளத் தீானத்திற்கு திாக அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளலிற்கு
சன்பகமபட்கட பன்கலப்பதற்கான காைங்கள்
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
31. சற்படி காைங்ககர நிபபிப்பதற்கான ளத்துபயச் சான்மின் சான்பொப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள்
பின்லபைாபொ இகைக்கப்பட்டுள்ரன.
இகைப்பு (01) ………………………………………………………………………..........................................
இகைப்பு (02) ……………………………………………………………………………………………...............
இகைப்பு (03) ……………………………………………………………………………...................................
32. சகாப்படும் சலுகககள்
1. ……………………………………………………………………………………………………….....................
2. ……………………………………………………………………………………………………….....................
3. ……………………………………………………………………………………………………….....................
சற்குமிப்பிட்டுள்ர தகலல்கள் அகனத்தும் உண்க ற்பொம் சாிானகல னக் கூபொகின்சமன்.
………………………
திகதி

…………………...............
எப்பம்

உ. அகச்சு / திகைக்கரத் தகயலர்கரின் பாிந்துககள்
அலுலயாினால் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர சற்குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் அலாின் பித்திசகக் சகாப்பிற்கு
இைங்க சாிானகல ன உபொதிப்படுத்துகின்சமன். ................ லபைடாந்த இடாற்மம் கதாடர்பாக அசாங்க
சசகலகள் ஆகைக்குளவுக்கு பன்கலக்கப்பட்டுள்ர சன்பகமபட்டிகன
காைங்கரின் அடிப்பகடில் பாிந்துக கசய்லில்கய.

பாிந்துகக்கின்சமன்.

i.

…………………………………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………………………………

கீழ்லபைம்

iii. ………………………………………………………………………………………………...

…………………

………………..

திகதி

கககாப்பம்
ஊ. இடாற்ம அதிகாாிின் பாிந்துக
i.

இடாற்ம சுறற்சிில் கதாடர்புபடும் அலுலயர்கரின் ண்ைிக்கக:-.................................

ii.

சன்பகமபடு கதாடர்பான பாிந்துககள்: ……………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

…………………
திகதி

……………………
கககாப்பம்

ாதிாிப் படில இயக்கம். 05B

லபைடாந்த இடாற்மம் கதாடர்பான சன்பகமபடுகள்
...................................லபைடாந்த இடாற்ம தீர்ானம் கதாடர்பாக அசாங்க சசகலகள்
ஆகைக்குளலிற்கு சன்பகமபடுககர பன்கலத்தல்.
பிதிபட்டு அலுலயர் கதாடர்பான தகலல்கள்

I.

சன்பகமபட்டு அலுலயாின் கபபைம் பதலிபெம் :.......

II.

சன்பகமபட்டு அலுலயபைக்குாி பிதிபட்டு அலுலயர் கதாடர்பான லிபம்

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள்

01. பதகயளத்துக்களுடன்
கபர்
02.பதலி ற்பொம் லகுப்பு
03. பிமந்த திகதி:

04. லது

05. சதசி

YYYY/MM/DD

(31.12.2017 ஆந்

அகடார

திகதிக்கு)

அட்கட:

08. தற்காலிக

09. கதாகயசபசி இயக்கம்:

பகலாி:

அலுலயகம்:

07. நிந்த பகலாி:
பிசதச கசயகப் பிவு:
ாலட்டம்:

06. பால் (ஆண்/கபண்):

தனிப்பட்ட:

10. லிலாகான / லிலாகற்ம

11. லாழ்க்ககத்

12.லாழ்க்ககத் துகைின் கதாறில் ற்பொம்

:

துகைின் கபர்:

கதாறில் நிகயம்:

13. பிள்கரகரின்

14. அலர்கரின்

15. கல்லி கற்கும் பாடசாகய:

ண்ைிக்கக

லது:

ஆ. சசகல கதாடர்பான தகலல்கள்:
16. பதலிசற்ம திகதி:
17. தற்சபாகத கதாறில் நிகயம்:

18. கதாறில் நிகயம் அகந்துள்ர நகம்:

19.தற்சபாகத கதாறில் நிபொலனத்திற்கு

20. தற்சபாகத கதாறில் நிகயத்தின்

அமிக்ககிட்ட திகதி:

சசகலக்காயம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2017)

YYYY/MM/DD

லபை.......ாதம்.........திகதி..................

21. பன்கிகடக்கும் ( லிபைப்பத்திற்குாி) கதாறில் நிகயகான்மில்/ நிகயங்கரில் சசகலாற்மி
உள்ரீா?

கதாறில் நிகயங்கள்

22. அசாங்க சசகலில்
பன்கன கதாறில்
நிகயங்கள்:

1

லிபைப்பிற்குாி
கதாறில்
நிகயம் /
லிபைப்பற்ம
கதாறில்
நிகயம்

சசகலக் காயம்

இபைந்து

லக

2
3
4
5

6
இ. இடாற்மம் சகால் கதாடர்பான தகலல்கள் (உாி கபட்டிினுள் √ அகடாரிடவும்)
23.

ஆம்

இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்து
இபைப்பின் லிண்ைப்பித்துள்ர கதாறில்
நிகயங்கள்

இல்கய

1.

லபைடாந்த இடாற்மத்துக்கு
லிண்ைப்பித்தல்

2.
3.
இடாற்மம் கிகடக்கப்கபற்மிபைப்பின் அத்கதாறில் நிகயம்
இடாற்மம் கிகடக்கப்கபற்பொள்ர சசகல நிகயத்திற்கு, அலுலயாின் நிந்த பகலாிில் இபைந்து உள்ர
தூம் (கி.ி) :-

24. இடாற்ம சுறற்சிில் உள்ரடக்கப்படும் அலுலயர்கரின் ண்ைிக்கக :25. இடாற்ம ீராய்வுக் குளலிற்கு லிண்ைப்பித்தல்

ஆம்
இல்கய

26. அலுலயர் இதற்கு பன்கன லபைடங்கரில் இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பித்துள்ராா?
இடாற்மம் சகாாி இபைப்பின், இடாற்மம் சகாாி லபைடங்கள் ற்பொம் சசகல நிகயங்கள்.
லிண்ைப்பித்த லபைடங்கள்

சகாாி சசகல நிகயங்கள்

27. சற்குமிப்பிட்ட இயக்கம் 26 இன் படி லிண்ைப்பித்த லபைடாந்த இடாற்மக் சகாாிக்கககள்
கதாடர்பாக கிகடக்கப்கபற்பொள்ர தீர்வுகள்:
( இடாற்மம் கிகடக்கப்கபமாது லிடின் அது பற்மி குமிப்பிடவும்)

ஈ. ீராய்வுக்குளலிடம் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர லிண்ைப்பங்கள் கதாடர்பான தகலல்கள் :28. ீராய்வுக்குளலிடம் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர லிண்ைப்பங்கள்:இடாற்மத்திகன இத்துச்
கசய்தல்
திபைத்திகத்தல்

இடாற்மத்திகன திபைத்தம் கசய்லதற்கு சகாப்பட்டிபைப்பின்
அவ்லாபொ சகாாி கதாறில் நிகயங்கள்

புதிகதாபை இடாற்மத்திகனப்

2.

1.

கபற்பொக்ககாள்ரல்

3.

29. இடாற்ம ீராய்வுக் குளலின் தீர்ானங்கள்

உ. அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குளலிடம் சற்ககாள்ரப்பட்ட சன்பகமபடுகள் கதாடர்பான தகலல்கள் :30. அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குலிற்கு சன்பகமபடு சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரதா/இல்கயா ன்பது
பற்மி

31. சன்பகமபட்டாராின் சகாாிக்ககக நிகமசலற்பொலதற்கான இலுக பற்மி இகைந்த சசகலகள்
பைிப்பாரர் நாகத்தின் சிபார்சு
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

………………………
திகதி

…………………...............
கககாப்பம்

படிலம் 06
கபர்

:- ………………………………..................

சசகல நிகயம் :- ………………………………..................
திகதி

:- ………………………………..................

கசயாரர், அசாஙஂக நிர்லாக ற்பொம் பகாகதஂதுல அகச்சு
……………………………………..ஊடாக ,
……………………………………..ஊடாக ,

புதி சசகல நிகயத்தில் கடககளுக்காக அமிக்ககிடல்
இயங்கக நிர்லாக சசகல ................... (ஆண்டு) இன் லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டகரகளுக்கக
.................... (லிடுலிப்புத் திகதி) ஆம் திகதிிலிபைந்து நகடபகமக்கு லபைம் லண்ைம் சசகலிலிபைந்து
லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர

நான்

.....................

(கடகக்கு

அமிக்ககிடும்

திகதி)

ஆம்

திகதின்பொ

.................................................... (சசகல நிகயம்) இல் கடகக்கு அமிக்ககிட்சடன் ன்பது தவுடன்
அமித்தப்படுகின்மது.

தங்கரின் உண்கபெள்ர
கககாப்பம்

:- ……………………………..................

சசகல :-………………………………..................
தம்

:- ………………………………..................

சதசி அகடார அட்கட இய.:- ……………………..................
ஊறிர் இய.

:- ………………………………..................

அலுலயர் கடகக்கு அமிக்ககிட்டார் ன்பது இத்தால் உபொதிப்படுத்தப்படுகின்மது

………………………………........
திகதி

………………………………..................
நிபொலனத்

தகயலாின்

கககாப்பபம்

பத்திகபெம்

பிதிகள் :- ……………………………….................................................................................................

உத்திசாகபூர்ல
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னது இய.

:- ………………………………..................

அகச்சு / திகைக்கரம் / ாகாை சகப :- ………………………………..................
திகதி

:- ………………………………..................

திபை/திபைதி/கசல்லி …………………………………
பதலி:- ………………………………
ஊடாக……………………………
ஊடாக …………………………..

லபைடாந்த இடாற்மங்கரின் அடிப்பகடில் சசகலிலிபைந்து லிடுலித்தல்
சற்குமிப்பிடப்பட்ட அலுலயர், ................ (ஆண்டு) ஆம் ஆண்டின் இயங்கக நிர்லாக சசகலின்
லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டகர குமித்து ....................................... (புதி சசகல நிகயம்) இல் கடகக்கு
அமிக்ககிட

துலாக

........................

ஆம்

திகதிிலிபைந்து

(லிடுலிப்புத்

திகதி)

இத்தால்

லிடுலிக்கப்படுகின்மார் ன தவுடன் அமித்தப்படுகின்மது.

……………………………….................
நிபொலனத் தகயலாின் கககாப்பபம் உத்திசாகபூர்ல பத்திகபெம்

பிதிகள்
கசயாரர், அசாஙஂக நிர்லாக ற்பொம் பகாகதஂதுல அகச்சு

படிலம் 08

……………………………………………. அகச்சு / திகைக்கரம் / ாகாை சகபக்கு இடாற்மப்பட்ட அலுலயர்கள்

சசகல:- இயங்கக நிர்லாக சசகல

கபர்

ஊறிர்
இய.

லகுப்பு

பன்கன சசகல

அலுலயர் புதி

அசாஙஂக நிர்லாக ற்பொம்

நிகயத்திலிபைந்து

சசகல

பகாகதஂதுல அகச்சின்

அலுலயர்

நிகயத்துக்கு
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லிடுலிக்கப்பட்ட

அமிக்ககிட்ட

அனுப்பிகலக்கப்பட்டுள்ரதா

திகதி

திகதி

ன்பது
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……………………………………………. அகச்சு / திகைக்கரம் / அலுலயகம் / ாகாை சகபிலிபைந்து இடாற்மப்பட்ட
அலுலயர்கள்

சசகல:- இயங்கக நிர்லாக சசகல

அசாஙஂக நிர்லாக ற்பொம்
கபர்

ஊறிர்
இயக்கம்

பகாகதஂதுல அகச்சின்
லகுப்பு

லிடுலிப்பு திகதி

கசயாரபைக்கு படிலம் 06
அனுப்பிகலக்கப்பட்டுள்ரதா
ன்பது

